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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (32) كتاب الحج –الموطأ 

ووقوف من فاته  -لرجل غير طاهر ووقوف على الدابة ووقوف ا -والوقوف بعرفة والمزدلفة  -)جامع الهدي 
 الحج بعرفة(

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 أحسن هللا إليك.

ياويمما   أشمم ا ابيايممال والم سمم ونمممهلل ر  ب اللممالمون  والوممسال والسممسهللا   مم  بسممهللا هللا المم حمن المم حيهللا  والح
 سماملون يما  ا الجمس  لاغف  و واجزه  يا خو  الجزال,   لشوخيا  آله ووحبه أجملون  ال ههللا اغف  و    محمهلل

 واإلك اهللا.
 :- حمه هللا تلال -قا  المؤلف 

 جامع الههللي: باب
 ضمي -جال إل   اهلل هللا ان  مم   من أهل اليمن سا  المكي أن  جًس حهللثيي يحو   ن مالك  ن وهللقة ان ي

-فقما  لمه  امهلل هللا امن  مم    من إيي قمهللم  بلمم ال مفم هللالف   أسه  فقا : يا أبا  اهلل ال حضوقهلل  -هللا  يهما
فقما   امهلل هللا امن   فقما  اليممايي: قمهلل كمان  لمك  بم تك أن تقم ن  أو سألتيي  لو كي  ملك - ضي هللا  يهما

فقال   يا أبا  اهلل ال حمن؟ فقا : ههلليه ههللي  فقال  ام أال من الل اق: ما ههلليه ما تطاو  من  أسك وام : خ   
 لكان أحب إلي من أن أووهللا. فقا   اهلل هللا ان  م : لو لهللا أجهلل إال أن أ بح شاالً  ههلليه؟له: ما 

ممة إ ا ح م  لمهللا ح   لمم أال الم  اكمان يقمو :  - ضي هللا  يهما- م  وحهللثيي  ن مالك  ن يافع أن  اهلل هللا ان 
ن  تمتشط  .وهاحت  تيح  ههلل اكان لها ههللي لهللا تأخ  من شل ها شوئً حت  تأخ  من ق ون  أسها  وا 

 في اهللية واحهللال  لويح  كل ميههللا.. وحهللثيي  ن مالك أيه سمع بلض أهل الل هللا يقو : ال يشت ك ال جل وام أته
 هدي.لي  

 أحسن هللا إليك.طالب: 
 هدي.لي   

  حت  في الطبلة الثايية  مع الزقاوي.  يا شوخ ههللي!  يهلليا لويح  لوطالب: 
 عندك؟ ماذا

 لوههللي.طالب: 
 .نعمهدي..لي  

 أحسن هللا إليك..طالب: 
 هما اهللية اهللية.يلوههللي كل م
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حل أهللا وؤخ ه حت  ويح ه في  هل ويح ه إ ا  وهو مهل بلم ال  ويح ه في حج  اههللي هلث ملن ب  ل مالك  م  وسئ
 : ال وؤخ ه حت  ويح ه في الحج  ويحل هو من  م ته.فقا  و من  م ته؟ويحل ه الحج؟

  أو وجمب   يمه همهللي فمي غوم   لمك  بالههللي فمي قتمل الوموهلل حكهللا   يه: وال ي ي  - حمه هللا تلال -قا  مالك 
ََ اْلَكْلَبمة  : -تبا ك وتلال -فإن ههلليه ال يكون إال بمكة كما قا  هللا  م[(59)سوور  المادود ] }َههلْلًيا َبمال  هلل    وأمما مما   

 واحبه أن يفل ه فل ه. به الههللي من الوياهللا أو الوهللقة فإن  لك يكون بغو  مكة  حوث أحب  
وحهللثيي  ن مالمك  من يحوم  امن سملوهلل  من يلقموب امن خالمهلل المخزوممي  من أامي أسممال ممول   امهلل هللا امن 

وهمو   وا   م  حسمون امن   مي   فمم  جلف  أيه اخام ه أيمه كمان ممع  امهلل هللا امن جلفم  فخم   ملمه ممن المهللويمة
  خم    وبلمث إلم    مي امن أامي طالمب  فأقاهللا   يمه  امهلل هللا امن جلفم  حتم  إ ا خماا الفموا ا يَ قْ م يض بالس  

أشا  إل   أسه  فمأم    مي  اثهللا إن حسويً   وهما بالمهللوية فقهللما   يه - ضي هللا  يهما-وأسمال اي   ميس 
 .ا يه بلو ً فيح    فح ق ثهللا يسك  يه بالسقيا  ا أسه

 في سف ه  لك إل  مكة. - ضي هللا  يه-قا  يحو  ان سلوهلل: وكان حسون خ   مع  ثمان ان  فان 
 وصحبه أجمعين. ،وعلى آله ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين

 مع للمسادل المتعلقة بالهدي.يعني الباب الجا "باب جامع الههللي": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
من أهل اليمن جمال إلم   امهلل هللا امن  مم   حهللثيي يحو   ن مالك  ن وهللقة ان يسا  المكي أن  جًس "يقول: 
 فور، يعني مجدول.ضبمعنى م :فيرضر، جدايل، دفاضفر رأسه: يعني جعله ض "ف   أسهضوقهلل 

 وهذا في وقت الحج. ،مر  مفرد قدمت بع "إيي قهللم  بلم ال مف هللال : يا أبا  اهلل ال حمن فقا "
يعنوي كوان  "فقما  اليممايي: قمهلل كمان  لمك  ي بم تك أن تقم ن فقا  له  اهلل هللا ان  م : لو كي  ملك أو سألتي"

مون  -عليوه الصوال  والسوالم-لويحج بعوده، كموا أمور النبوي  ،في أول األمور قوارن،  وم حوول نسوكه ملوى عمور  مفورد 
وقوود فعوول هووذا  أموورهم أن يجعلوهووا عموور ، ،معووه هوودي والعموور ، ولووم يكوونمعووه موون الصووحابة مموون قوورن بووين الحووج 

يعنوي  "فقا   اهلل هللا ان  م : خ  مما تطماو  ممن  أسمك"لذلك األمر، فقال اليماني: قد كان ذلوك.  اليماني امت اًل 
، عمور .. بعمور  مفورد  لويحج بعودها ألنوه أهول   ؛والهدي هودي المتعوة "وأههللي"يعني قصر من شعرك  ،رتفع منهاما 

موا الوذي  "فقالم  امم أال ممن أهمل اللم اق: مما ههلليمه؟"، "وأهودي"عمر  متمتع ليحج بعدها، فهذا يلزمه هدي التمتوع، 
فقما   امهلل  ؟ قالم  لمه: مما ههلليمه؟فقا : ههلليه" ، هذه كنية عبد هللا بن عمر؟"يا أبا  اهلل ال حمن"عليه من الهدي 

 ."أحب إلي من أن أووهللالكان  هللا ان  م : لو لهللا أجهلل إال أن أ بح شاالً 
ممَياهللا  لمتمتووع يلزمووه مووا استيسوور موون الهوودي ا ممهلْل َفو  الصوويام لموون لووم يجوود الهوودي، ف ،[(151سووور  البقوور )] }َفَمممن ل ممهللْا َوج 

ولوذا يقوول ابون عمور: لوو لوم  ؛شك أن اإلبل والبدن أفضل ، ولنحر البدن -عليه الصال  والسالم-النبي  ،والهدي
وكلموة أحوب أفعول  ،مون الهودي، لكوان أحوب ملوي مون الصوومموا استيسور  أنه اصدق عليه، ويأجد مل أن أذبح شا ً 

؟ لمون لووم بالنسوبة لمون الكون الصويام منموا يكووون محبوًبو ،الصويام والوذبح ،منهموا محبوووب تفضويل تودل علوى أن كواّل 
َياهللا  َثسَثة  الصيام،  أما من وجد الهدي فال يجزده ،يجد الهدي هلْل َفو   َأي اهللٍا ف ي اْلَحج   َوَسْبَلٍة إ َ ا َ َجْلمت هللْا  }َفَمن ل هللْا َوج 

 .[(151) سور  البقر ]
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لمهللا تمتشمط حتم  ممة إ ا ح م     حْ المم أال الم  ع أن  امهلل هللا امن  مم  كمان يقمو : وحهللثيي  ن مالك  ن ياف" :قوال
ي عليهوا مون وهي مازالت متلبسة بواإلحرام، بقو ،ألن ل يسقط شيء من شعرها ،لم تمتشط تأخ  من ق ون  أسها"

وهوو نسوك، فوال يجووز لهوا أن تترفوه بشويء مون المحىوورات حتوى ت خوذ  ،التقصوير امن النسك، بقي عليه ،اإلحرام
ن كان لها ههللي  "من قرون رأسوها،  }َواَل : -جول وعوال-، لقوول هللا "حتم  تيحم  همهللوها الهللا تأخ  من شل ها شموئً  وا 

ََ اْلَههلْلي   هللْا َحت   َوْا   وَسك  ؤ  وْا    ، حتوى يبلوا الهودي محلوه، مون كوان لوه هودي فوال ي خوذ [(151سور  البقر )] َمح   ه   َتْح  ق 
الصوال   هعليو-وعلى هذا قد يرد على م ل هذا الكالم الحلق قبل النحر، النبوي ى يبلا الهدي محله، من شعره حت

 رمى الجمر   م.. نعم؟ -والسالم
 .............طالب:.

 أو نحر قبل؟
 ............طالب:.

فعلوى هوذا لوو  ، نعوم؟((افعول ول حور ))قوال:  ؟حلقت قبل أن أنحر" ،لكن لو قدم الحلق على النحر ،نحر  م حلق
ل عوون أخور يتجوه مليووه القاعود  العاموة، "مووا سود قوودم أو يووم الحووج األكبور -عيوود النحور-لعيود افعول مون أعمووال يووم 

 ؟نعم ،))افعل ول حر ((لك اليوم، مل قال: في ذقدم ول أخر شيء 
 ............طالب:.
 ؟ نعم.نعمجماعك هذا، من جماعك هذا،  من .....

 ...........طالب:.
 لكن األخذ باألقل مع أنه قول األك ر أن ما استيسر يطلق على الشا . ........ ،رأيه األخذ باألشد ،هذا رأيه
 ............طالب:.

 ين؟أ
 ...........طالب:.
قوي،  -اأيًض –مما يحتمله النص، والحتمال ال اني  ،من األقوال ن اإلنسان رجح قوًل لكن مع ذلك لو أ ،هذا رأيه
ن كان مرجوحً  ،عمد ملى هذا الحتمال ال انيفكونه ي   أفضول مون المفضوول مون كول  همل أنو -من وجهوة نىوره- اوا 

يمكون أن  :يعنوي مو اًل  مل لو كان يقول: ل يجوز،، ،ومن هذه الحي ية أفضل من الصيام وجه عند جميع العلماء،
ل  ألن الدجاجووة ،ل ملووي موون الصوووم، يمكوون يقووول م وول هووذا؟يقووول: لووو لووم أجوود مل أن أذبووح دجاجووة كووان أحووب 

ك مذهبوه وهوو تشوديد فوي م ول هوذا، فهوو تور  لكن هل تجز، عند عامة أهول العلوم؟ ،تجز،، عند أحد من أهل العلم
 لكن هي أفضل من الصيام. ،األصلهي  -عليه الصال  والسالم-أن البدنة كما فعل النبي و 

 ...........طالب:.
 وبعدين.طيب،  ،نعم

 ..........طالب:.
ل حقيقتووه فعوول ،عليووه أن يعتموور حقيقووة تكووون عموور ، تكووون  ،طووواف وسووعي وتقصووير ،عليووه أن يعتموور ،صووورته وا 
 ؟أينلعمر ، قبل ذلك تكون حقيقة ا مذا سعى ،العمر  هنا، نعم
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 ...........طالب:.
هووذا  دام عليووه طووواف وسووعي، نعووم؟ فووالحكمنووه مووا م :قووال عليووه أن يعتموور، وبقووى عليووه طووواف اإلفاضووة، وقلنوواهووو 

 والصور  صور  عمر .الحج،  طواف وسعي
 ............طالب:.

ول: عليوه أن يو تي بوالطواف والصحابي يقول: عليه أن يعتمر، نعم، نق ،وما بقي عليه مل الطواف ،لكن لو سعى
 سعي الحج الذي هو في الحقيقة صور  العمر . ،والسعي
 ..........طالب:.

 .افيكون سعيه لغيً 
 ..........طالب:.

ن لزم المعتموور أن وموو ،ألنووه يلزمووه أن يعتموور ؛ولووو أتووى بوه فووي البدايووة ، يوو تي بالسووعي،ا.. فيكووون سووعيه لغًيوونعوم
 ين؟أيطوف ويسعى. 

 ............طالب:.
أن الصور  صور  عمور ، وهوي فوي الحقيقوة طوواف الحوج  ن بين قول أهل العلم فيما مضىوليوفقنا بين القما  نحن

 ق.ر  ما سعى، ما يف   أوي تي بعمر ، بصور  عمر ، سعى  اوسعي الحج، سعى يكون سعيه لغيً 
واحمهللال  وهمهللي كمل  : ال يشت ك ال جل وام أته في اهلليةسمع بلض أهل الل هللا يقو  هوحهللثيي  ن مالك أي" يقوول:
 ول يشتركان في واحد . ،، والمرأ  بدنةيعني الرجل بدنة "هلل اهللية اهلليةواح

ي وابون ماجوة النسواد ،وقد روى أبو داود وغيرههدي، وهذا قول مالك، لكن أك ر العلماء على جواز الشتراك في ال
 .بح عمن اعتمر من نساده بقر ذ -صلى هللا عليه وسلم -أن النبي من حديث أبي هرير : "

 ...........طالب:.
 بينهن، نعم؟

 ...........طالب:.
 وهو الذي يفهم من كالمه. ،لمالك اخالفً  ، ل هذا جادز عند جمهور أهل العلموالتشريك في م

 التش يك باللش ال.  يوح الحهللوث اللش ال  أحسن هللا إليكطالب: 
 .التشريك بالعشر  في الغزو

 .فقططالب: 
 سبعة. في الهدي واألضاحي أما ،غنادمنعم في ال

بدنوة يركبهوا ويسوتمتع بهوا  عشر من الغنم؟ أماإلنسان بدنة  فعلى ،عند قسم الغنادم في مكان بعيد عن البلد، اآلن
 ؟.ملى أن يصل، يستعملها في نقله ونقل أ ا ه

 ..........طالب:.
ل عشر من الغنم يبلش ل يؤجر عليهم. ،يسوقهن ،بهم +وا   وا 

 ..........طالب:.
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 نعم.
 ...........طالب:.

 واضح أن م ل هذا أنفع. ،واضح هذا
وهو مهل بلم ال  همل ويحم ه " بعث معه بهدي ينحره في حوج، "ل مالك  من بلث مله اههللي ويح ه في حج"وسئ

ألنه قال السؤال عمن بعث معوه بهودي ينحوره فوي حوج، يعنوي فوي أ نواء  ؛"إ ا حل أهللا وؤخ ه حت  ويح ه في الحج؟
ذ موا وصوي بوه أن هوذا بعمر ، هل ينحره مذا حل هو؟ أو ينف    معه هذا الهدي مهلحج، وهو مهل بعمر ، المبعوث 

 نحر في حج.الهدي ي  
تفيد مون هوذا الهودي صحيح ب ن يكون الناس قد اكتمل توافرهم في المواقف، فيس ،قد يكون لمن بع ه هدف وقصد

ويحمل "، ه حتوى ينحوره فوي الحوجقوال: بول يوؤخر  حج ويحل هو مون عمرتوه؟تى ينحره يأم يؤخره حأكبر قدر يمكن، 
فترض أنه ما أحل من عمرته، هذا المبعوث معه أهول بعمور  فقوط ولوم يعني يجمع بينهما، لكن ي ".هو من  م ته

 عمله هل له أ ر فيما وكل عليه؟ نعم. ما وكل عليه؟يحج، هل يرتبط به ذبح الهدي؟ والوكيل هل له أ ر في
أن يمسك عون شوعره وبشوره؟  هل يلزمه ولذا لو وكل على ذبح أضحية م اًل  ؛ل، نعمالكالم كله المقصود به الموك   

 فالعبر  بصاحب الهدي واألضحية. ما يلزم،
 ."بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته": قال -رحمه هللا تعالى-اإلمام ملك 

مجورد بهو تصوريح بموا هوو  عنينه ما بقي للعمر  أ ر، يوحل وقت النحر أ ،يعني معروف أنه مذا جاء وقت الحج
ل في  ؟نعم ؟أحد يستمر على عمر  بوقت النحر هتوضيح، وا 

 ..........طالب:.
 لسيما ممن قدم في أيام الحج من أجل الحج. ،ما فيه أحد
   لك فمإن ههلليمه ال يكمون إال أو وجب   يه ههللي في غو  وال ي يحكهللا   يه بالههللي في قتل الووهلل"قال مالوك: 

 .بمكة"
 الحرم. واجب فإنه لمساكينكل هدي يعني 

ََ : -تبمما ك وتلممال -كممما قمما  هللا " ،فووإن هديووه ل يكووون مل بمكووة ،أو يجووب عليووه هوودي فووي غيوور ذلووك }َهممهلْلًيا َبممال 
هلل  به الههللي من الومياهللا أو الومهللقة  فمإن  لمك يكمون وأما ما    "بالا الكعبوة،  ا، هديً "[(59سو ال المائهللال)] اْلَكْلَبة  

 ."ث أحب واحبه أن يفل ه فل هبغو  مكة  حو
ََ اْلَكْلَبة  : -جل وعال- هتمسك اإلمام مالك بقول الهودي يجووز  اعود ، وفهوم منوه أن موا[(59سوور  المادود )] }َههلْلًيا َبال 
 أن يكون بغير مكة.

نوه لكون الهودي واضوح أ ،ينتفع بصيامه مساكين الحورم يصوم حيث شاء، لماذا؟ ألنه لنيقول أهل العلم:  ،الصيام
ل ما لمساكين الحرم، اإلطعام يستفيد منه مساكين الحرم ولذا يقول جمع من أهل العلم:  ؛ستفيدون؟ يستفيدون ي، وا 

 ن حكم اإلطعام حكم الهدي، منما يكون لمساكين الحرم.م
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وحهللثيي  ن مالك  ن يحوم  امن سملوهلل  من يلقموب امن خالمهلل المخزوممي  من أامي أسممال ممول   امهلل هللا امن "
يقصودون.. أيون  " اهلل هللا ان جلف   فخ   مله من المهللويمة"موله  "أيه أخا ه أيه كان مع"بي طالب بن أ "جلف 

 يقصدون؟
 مكة.طالب: 
 مكة.

م" -معليه الصال  والسال-الحسين بن علي سبط النبي  "فم وا     حسون ان   ي" وقريوة يا" قْ وهو مم يض بالس 
وو خمماا الفتمموا  حتمم  إ ا ".. فقووام عليوه يمرضووه ضووهيمر    ن جلفمم "فأقمماهللا   يممه  اممهلل هللا امم" رعجامعوة موون أعمووال الف 

 وقت يكفي، تركه وخر  ملى مكة. ما عاد بقي خ  "
وهو بالمدينة، اآلن لن يترك حسوين بودون مون يمرضوه، عبود هللا بون جعفور عوازم  "وبلث إل    ي ان أاي طالب"

وكانت تحت علي بن  سمال اي   ميس""وأعلى الحج، فتركه خشية فوات الحج، فبعث ملى علي بن أبي طالب 
 حت أبي بكر الصديق، وكقبله تحت..؟أبي طالب في هذا الوقت، وكانت قبل ذلك ت

 جلف  ان أاي طالب.طالب: 
جعفووور بووون أبوووي طالوووب، وكانوووت .. أقوووول: وبعوووث ملوووى علوووي بووون أبوووي طالوووب وأسوووماء بنوووت عمووويس مووون أجووول أن 

ا.. وهما بالمدينة، يعن"وهما بالمهللوية"يمرضانه،   في تلك السنة. ي ما حج 
يسمك  يمه  مق  ثمهللا فمأم    مي ا أسمه فح  "مون وجوع فوي رأسوه  يشوكو أشا  إل   أسمه" ا يه  ثهللا إن حسويً فقهللما  "

الخليفووة الراشوود مموون أمرنووا  يوهووو الصووحاب ،علووي بوون أبووي طالووبهووذا فعوول موون؟ فعوول  "ابالسممقيا فيحمم   يممه بلومم ً 
يًض قتداء به، بال هللا م    يك  َياهللٍا  ا}َفَمن َكاَن م  ه  َفف هلْلَية  م  ن و  كعب بون ، وحديث [(151سور  البقر )] َأْو ب ه  َأً ى م  ن   ْأس 

أمر علي برأسه فحلق، أمور بشوعر رأسوه وا: انسك، وهنا أنه احتا  ملى الحلق فقال ،عجر  سبب نزول اآلية واضح
 فحلق، كما فعل بكعب بن عجر .

لمووا أموور بحلووق رأس  -عليووه الصووال  والسووالم-النبووي  ،الل المحىووورتح ووم نسووك عنووه بالسووقيا، يعنووي فووي مكووان اسوو
انسووك ))قووال:  . قووال: ل،((أتجوود شووا ))بووالا الكعبووة، أو قووال:  اكعووب بوون عجوور  هوول قووال لووه: انحوور فووي مكووة هووديً 

ولوذا قوال:  وم نسوك عنوه  ؛ألصل، ولو كان مما يجوب نحوره، نعوم؟ فوي مكوة لبينوهيعني في مكانك، هذا ا ،((نسيكة
مٍك  ،افنحر عنه بعيورً  ،قيابالس مَياهللٍا َأْو َومهلَلَقٍة َأْو ي س  من و  ا هوو وهوي علوى التخييور كمو ،[(151سوور  البقور )] }َفف هلْلَيمة  م  

ن كان بعضهم يرى الترتيب  في التخيير. " هنا ىاهر أو"لكن  ،ىاهر "أو"، وا 
، أو يجووب الهوودي فووي قتوول الصوويدوالووذي يحكووم عليووه ب"؟ كالمووه السووابق، أيوون ،رأي اإلمووام مالووك أن م وول هووذا ينحوور

فووإن هديووه ل " ،أو ارتكوواب محىووور ممووا يوجووب الهوودي ،يعنووي بسووبب توورك موو مور موو اًل  عليووه هوودي فووي غيوور ذلووك"
ََ اْلَكْلَبممة  يكووون مل بمكووة، كمووا قووال تعووالى:  ، وأمووا الصوويام والصوودقة فووي أي مكووان، "[(59سووور  المادوود )] }َهممهلْلًيا َبممال 

 .وعرفنا الخالف في الصدقة
فوودل علووى أن مكووان ذبووح مووا  ،كووةبالسووقيا، وليسووت بم انحوور عنووه بعيوورً  -رضووي هللا عنووه-هنووا علووي بوون أبووي طالووب 

 والمس لة خالفية. ،ول يلزم أن يبعث ملى الحرم محىور أنه في مكانه،ترتب على قتل الصيد أو ارتكاب ال
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في سمف ه  لمك إلم  " يعني للحج "خ   مع  ثمان ان  فان"حسين بن علي  "وكان حسون: قا  يحو  ان سلوهلل"
 في هذه السنة. نعم؟ - تعالى عنهرضي هللا-ولم يخر  علي  مكة."

 .........طالب:.
 هذه بدنة، يجب عليه بدنة كاملة، لكن لو وجب عليه شا .، ل

يه جمع ..........  ما الف ق اون ههللي التمتع والق انطالب:   وبون ههللي ا تكاب المحظو   وا 
 .كيف يشترك وهو واجب عليه بدنة كاملة؟ لكن لو وجب عليه شا  م اًل  ،البدنة..، ل ل ما وجب فيه

 .كسمه مفهوهللاطالب: 
 ين؟أ

 ........ كل واحهلل ميههللا   يه اهللية .........طالب:.
ما فيه اشوتراك، والجمهوور علوى جوواز الشوتراك.  ،ركان في بدنة؟ ل، عنده لتحتى لو كان واحد عليه شا  يشل 
 نعم.

 أحسن هللا إليك.
 : الوقوا بل فة والمزهلللفة:باب

وا تفلموا     فمة ك هما موقمف))قما :  -وم   هللا   يمه وسم هللا -حهللثيي يحو   ن مالك أيه ا غه أن  سمو  هللا 
 .(وا تفلوا  ن بطن محس (  ية  والمزهلللفة ك ها موقف َ  ن بطن    

ا  مموا أن أيه كمان يقمو : " -ي هللا  يهما ض-وحهللثيي  ن مالك  ن هشاهللا ان   وال  ن  اهلل هللا ان الزبو  
 .المزهلللفة ك ها موقف إال بطن محس "ية  وأن  َ   فة ك ها موقف إال بطن    

هلَلاَ  ف مي اْلَحمج   : -تبا ك وتلال -: قا  هللا - حمه هللا-قا  مالك  وَق َواَل ج    [(157سوور  البقور )] }َفَس َ َفَث َواَل ف س 
هللْا : -تبما ك وتلمال -قما  هللا   - أ  مهللاوهللا-فال فث: إوابة اليسمال  َسم{ئ ك  َفمث  إ َلم  ي  مَياهللا  ال   مل  َلك مهللْا َلْوَ مَة الو    }أ ح 

}َأْو ف ْسًقا أ ه ل  ل َغْو   : -تبا ك وتلال -قا  هللا   -وهللا أ  هللا-  قا : والفسوق: ال بح لأليواب [(187سور  البقر )]
كايم  تقمف  يمهلل المشمل  الحم اهللا بالمزهلللفمة  ا  قا : والجهللا  فمي الحمج: أن ق يًشم[(149سور  األنعوام)] ّللا   ب ه  َفَمن  

وتجماهلللون  يقمو  همؤالل: يحمن أوموب  ويقمو  همؤالل: يحمن  ح  وكاي  الل ب وغو ههللا يقفون بل فة  وكايوازَ بق  
وه  َفَس و َيا: -تلال –قا  هللا ف  أووب ك  ز   ي َك ف مي اْبَْمم   َواهلْل   إ َلم  َ ب  مَك إ ي مَك َلَلَ م  }ل ك ل   أ م ٍة َجَلْ َيا َميَسًكا ه هللْا َياس 

 وقهلل سمل   لك من أهل الل هللا.    فه ا الجهللا  فيما ي  ى وهللا أ  هللا[(17سور  الحوج)] ه هلًلى م ْسَتق يهللٍا 
 ."باب الوقوا بل فة والمزهلللفة": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

ات الحووج فووي قووول األك وور مزدلفووة موون واجبووال، والوقوووف ب((الحووج عرفووة))و ،الوقوووف بعرفووة ركوون موون أركووان الحووج
لمن زعم ذلك، وليس بسنة كما قاله بعض أهل العلم، فالترخيص فيه ألهل األعذار، يدل على  اخالفً  وليس بركن
لوى يحتوا  ممذ المنودوب ل  ؛الحاجة ملى الترخيص يدل على الوجووب امذ الركن ل يرخص فيه، وأيًض  ؛عدم ركنية

 من تركه يجبره بدم عند جمهور العلماء. ،األقوال أن المبيت بمزدلفة واجب ف عدل ،استدذان وطلب رخصة
 ")  فة ك ها موقف..(()قا :  -و   هللا   يه وس هللا- ن مالك أيه ا غه أن  سو  هللا حهللثيي يحو  "قال: 
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ة، داخل عرفوة، ول يتسواهل فوي ط عرفيعني يجز، الوقوف في أي جزء منها، على أن يت كد اإلنسان أنه في محي
يح، فعرفوة كلهوا موقوف ا يدخلها، حجوه لويس بصوحمن حدود عرفة لم   األنه لو وقف وانصرف وهو قريب جدّ  ؛هذا

بوين العلموين الكبيورين جهوة  يقولوون موا ،وهو موضع بين منوى وعرفوات ية((" َ     وا تفلوا  ن بطن"))فيجز، فيها 
 يعني من بين الحدود. ،نىجهة م   ، والعلمين الكبيرين منعرفة

ل: أن بطون أنوه يقوو  -رحموه هللا تعوالى-ولذا أمر بالرتفاع عنه، ونسب لإلمام مالك  ؛وبطن عرنة ليس من عرفة
ن كووان موون  ،يحوورم الوقوووف بووبطن عرنووة ،لكوون ل يجوووز الوقوووف فيووه -يجووز، – لكوون ل يجوووز ،عرنووة موون عرفووة وا 

ارتفعووا وهوو مون  :، كيوف يقوول))وارتفعووا عون بطون عرنوة((يقوول:  -معليه الصوال  والسوال-عرفة، طيب الرسول 
عدا عرفة  لكن مفهومه أن ما ،((عرفة كلها موقف)) ،لما احتا  أن يذكر ،عرفة؟ قالوا: ألنه لو لم يكن من عرفة

عليووه الصوووال  -لووم يقووول  ولوووذا ؛مووون عرفووة لموووا احتوويج ملوووى التنبيووه عليووه و كووان بطووون عرنووة لوويسلووووقووف، فملوويس ب
لكون لموا كانوت بطون  ،ألنها ليست من عرفوة ؛عن منى، ارتفعوا عن مزدلفة وارتفعوا ،: عرفة كلها موقف-والسالم

ن كوان مجزًدوو ألن الوقوف ل يجوز فيه، يو  م وال ؛عرنة من عرفة احتا  ملى أن ينبه عليه والصوواب  ،اقوف فيوه وا 
بطمن   يمة  وا تفلوا  من "))ف فيه فحجه باطول فلذا من وق ،أن بطن ع رنة ليس من عرفةأهل العلم: عامة قول 

يزدلوف فيهوا  األنه يجتمع فيها النواس بعود الوقووف، وهوي أيًضو ؛المزدلفة يقال لها جمع والمزهلللفة ك ها موقف..(("
و  ..(("وا تفلوا  ن بطن محس     والمزهلللفة ك ها موقف"))الناس يتقربون فيها،  وهوو واد   ،رارتفعوا عون بطون محس  

 ؟نعم ر فيه وأعيى، وكل وتعب "وارتفعوا عن بطن محسر..ن فيه أبرهة حس  يقال: م ،ومزدلفةبين منى 
 ............طالب:.

 المقصود أنه في وقت الوقوف وجد في عرفة.
 ..........طالب:.

 .من غير قصد ،يعني من غير نية
 ..........طالب:.

 يعني ما قصد أن يدخل ملى عرفة، األصل ..
 ...........فسه الموقف هو  يهلل يطالب: 

، لكوون هووو دخوول عرفووة ،يتبووع هووذا التصووور موون الوقوووف باطوول موواو  ،تصوووره باطوول يعنووي لكوون دخولووه.. ،أنووا عووارف
 لكنه من غير قصد، نعم. ،ي هو وقت الوقوفووجد فيها في الىرف الذ

 ..........طالب:.

خول عرفوة، وخور  منهوا علوى أسواس ود ملوى جهوة المورور يقصود مكوان  وم صورفه ي ..غوأنوه يب فترض يعني أنت ا
 .ه، م لنها ما هي بعرفةأ

 ...........طالب:.
 وكوان قود وقوف قبول ذلوك بعرفوة ،هوذه مون أدرك صوالتنا)) :لكن حديث عرو  بن مضرس ،معروف كالمك واضح

وو ن: لوووو فكونووه هووؤلء يقولوو ،((فقوود أدرك الحووج ،أيووة سوواعة موون ليوول أو نهووار  مووا دام يىهوور أنووه الووذيلكوون  ،ر بووهم 
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موون أركووان الحووج منووه لبوود أن  الوقوووف بعرفووة عبوواد  موون العبووادات، وركوون ركووين موون أركووان هووذه العبوواد  التووي هووي
 ل يجز،. ،، ولم يقصد الوقوف بعرفةفإذا لم يقصد الدخول ،ل بالنياتألن األعما ؛يقصد

 ........طالب:.
ل ما رجع ،هو رجع هل ،نعم   ؟ووقف وا 

 ........طالب:.
 صال  الفجر.

 ترتب عليه؟ وما الذييب، ط
 .........طالب:.

ن لووم يعرفهوواف عنوودها، و الوقوو الكوون وقووف موور  بعرفووة والجبووال ناوًيوو لكوون مذا تووردد شووخص جوواء بعوود مووا انصوورف  ،وا 
يصولي ملوى عودد  ،مذا أشوكلت عليوه م ول جهوات القبلوة ،..نحتملهذه  :؟ قالالناس،  م تردد هل هذه عرفة أو هذه

 هعند الجبل ال اني باعتبار أنو القبلة، فوقف عند هذا الجبل باعتبار أنها عرفة،  م وقف الجهات التي تحتمل أنها
، أنوا جوالس علوى لما دخل لو قال: وهللا أنا شاك اآلن فوي هوذا المكوان ،ما ينفع امذً  ،قصد الوقوف في هذا المكان

لكوون قاصوود  ،المكووان أجوورب هووذا -اأيًضوو–ي أدخوول غوولكوون أنووا شوواك أب -وهووو بطوون عرنووة–أسوواس أنووه موون عرفووة 
 فرق بين هذا وهذا. ،لدخوله
 .............طالب: 

فوودخل يشووتري  ،فوي عرفووة ، وهووو بووبطن عرنوة، البقوواء لزم وجووودهيعنووي يغلوب علووى ىنووه أنوه بعرفووة ،هوو مت كوود ،ل
 ورجع ما قصد الوقوف في دخوله.

 .........طالب:.
 ل ما تكفي.

 ..........طالب:.
نما األعمال بالنيات))ى نية، لكن هذه عباد  تحتا  مل   .((وا 

 ..........طالب:.
 ين؟أ

 .........طالب:.
 أكملنا.. نحن

 ........طالب:.
هوذا حجوه  ،الجبال على أسواس أنهوا عرفوة فيها جبل، وجاء وقف عند جميع عرفة فرق بين شخص يعرف أن هنا

لوزم هوذا المكوان الوذي هوو  ،عرفوةل لكون شوخص موا بذهنوه أنوه يودخل ،ألنه قاصد الوقوف عنود هوذا الجبول ؛صحيح
الوذي يغلوب علوى ىنوه أنوه بعرفوة، مواذا نقوول عون حجوه؟ وقوت الوقووف فوي هوذا المكوان، و ليس من عرفة، وانتهى 

ل فاته الحج؟ فاته الحج. هو رأى م اًل  ان، هوذا قوم ل تجلوس فوي هوذا المكو ،قيل له: قم عن هذا المكوان صحيح وا 
األول، نيتوه للمكوان  وقوفوه فوي المكوانهوو عنوده أن و  ،ل ملوى عرفوة غيور قاصودالمكان ممنوع الجلوس فيه،  م دخو
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 ،: بعرفوة راح يقضوي حاجتوه ويرجوعشويء يشوتريه، أو دور  ميواه مو اًل  أو : بقالةم اًل  ،لح له لدح األول، أو م اًل 
 نه قصد الوقوف في هذا؟م :هل نقول
 ........طالب:.

 ين؟أ
 ........طالب:.

 عرفة؟ عرفة، هو في نيته أن بطن عرنة هل هيمن عرفة، هو في نيته أنه خر  من هو خر  ، ل.. ل
 ما حهللهلل ........ ........طالب:.

أنوا أتصوور  ،فيوه مشوكال، لمشوكال فيوه، موا  ل... له كله عرفة، ودخل في الجزءوما حو هذا المكان، يعني قصده 
 كان دخوله لعرفة بنية الخرو  من عرفة. لو

 ا يل ا ..........ال هو مطالب: 
  مشكال. هفي ما

 ........طالب:.
 اإلشكال فيما لو دخل عرفة بنية الخرو  من عرفة. ،مشكال هما في

 .........طالب:.
 .نعم

 .........طالب:.
 البقالة من عرفة. افيه والتيحتى الذي دخل فيه 

 يلهللا.طالب: 
 ن عرفة من أجل أن يشتري.لكن لو قام من مكانة بنية الخرو  م ،انتهى اإلشكال، انتهى

 .........طالب:.
 . نعم؟ال، هذا يختلف تمامً 

 .........طالب:.
  ور، يكفي عند أهل العلم ولو مرور.مجرد مر  ولو لحىة،

 .........طالب:.
 لع الفجر.ولو بالليل ما لم يط ،نعم
صوحيح مسولم مون  فوي وصوول، وهوو ماره اإلموام مالوك بالًغوذكو يذث الوهوذا الحودي ،((وارتفعوا عون بطون محسور))

 :فالحووديث صووحيح، حووديث جووابر ،فووي السوونن موون حووديث أبووي هريوور  ايًضووفووي الحووديث الطويوول، وأ ،حووديث جووابر
 المقصود أن الحديث ل مشكال فيه. وقفت هاهنا، وجمع كلها موقف(())، ((وعرفة كلها موقف ،وقفت هاهنا))
أيه كمان يقمو : ا  مموا   اهلل هللا ان الزبو " عمه"  ن"يعني ابن الزبير  "وحهللثيي  ن مالك  ن هشاهللا ان   وال"

 .المزهلللفة ك ها موقف إال بطن محس "إال بطن   ية  وأن  أن   فة ك ها موقف
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ن كوان موقوًفووبمعنوى الحود موا يوردف المرفوووع  اك يوورً  -رحموه هللا تعوالى-لوك امل أن اإلمووام م ،ايث السوابق، وهووذا وا 
فلووويس  -الصوووال  والسووالم هعليوو-النبوووي  ا فووا الحوووديث، وأنووه أفتوووي بووه بعووود و بهووذليبوووين اسووتمرار العمووول  ؛بووالموقوف
 بمنسوخ.

هلَلاَ  ف ي اْلَحمج   : -تبا ك وتلال -: قا  هللا - حمه هللا-"قا  مالك  وَق َواَل ج  " [(157سوور  البقور )] }َفَس َ َفَث َواَل ف س 
وعلووى  ،" الووذي هوو الجموواعل فممث: إوممابة اليسمالفا"قووال:  الرفوث والفسوووق والجودال ،يريود أن يفسوور األموور ال ال ووة

ل ما يدخل؟بفيما دون الجماع، سواء كان بقول أو  ،هذا مذا كان دون الجماع  فعل، يدخل في الرفث وا 
 ............طالب:.

 على كالمه.
 ..........طالب:

مل  : -تبا ك وتلمال -قا  هللا   -وهللا أ  هللا-فال فث: إوابة اليسال "ما يدخل،  َفمث  إ َلم   }أ ح  مَياهللا  ال   َلك مهللْا َلْوَ مَة الو  
هللْا  َس{ئ ك  وموا يقصود بوه  ،الجمواع :عاموة أهول العلوم علوى أن الرفوثفالمقصوود بوه هنوا الجمواع، و  "[(187سور  البقر )] ي 

ولوو  ،الجماع، والكالم الفاحش الذي يواجه به النساء، ومنهم من يرى مطوالق الرفوث علوى الكوالم المتعلوق بالنسواء
 بن عباس معروف لكنه غير مناسب أن في م ل هذا المكان.االذي يذكر عن  البيت المنسوب ،بين الرجالن كا

ذبح لألنصوواب فوورد موون أفووراد مصووابة النسوواء فوورد موون أفووراد الرفووث، والفسوووق الوو "قمما : والفسمموق: المم بح لأليومماب
 ،: الرفوث مصوابة النسواءم ل؟ وهو يقوولأو يريد أن ي ،يقصر تفسير العام بفرده  فهل معنى هذا أن مالك ،الفسوق 

شوك أن م ول هوذا يكوون مون بواب التعريوف بوالفرد مون  لكون ل ،صورتعريف الجزأين يدل على الح ،تعريف الجزأين
-تفسير النبي في  ،((أل من القو  الرمي، أل من القو  الرمي)) :الحديثي وهذا ل يقتضي التخصيص، ف ،األفراد

ممن ق ممو اٍل : -جوول وعووال-ولووه لق -عليووه الصووال  والسووالم مما اْسممَتَطْلت هللا م   ممهللا م  وْا َله  ممهلل  قووال عليووه  ،[(11سووور  األنفووال)] }َوَأ  
ل يقتضي الحصر ول يخصص بوه، وم لوه موا  الرمي ،رادهذا فرد من أف ،))أل من القو  الرمي((الصال  والسالم: 

 معنا.
م: -تبما ك وتلمال -قا  هللا   -وهللا أ  هللا-"قا : والفسوق: ال بح لأليواب   سوور  ]  ل  ل َغْوم   ّللا   ب مه  }َأْو ف ْسمًقا أ ه 

فم وول هووذا التفسوووير ل  ،كمووا أن مصوووابة النسوواء موون أشوود الرفووث لشووك أن هووذا موون أعىووم الفسوووق، "[(149األنعووام)
 .يقتضي الحصر

َزح  وك كاي  تقف  يهلل المشل  الح اهللا ايشً قا : والجهللا  في الحج: أن ق  " اي  الل ب وغو ههللا يقفون بالمزهلللفة بق 
ويعنوي الح   "بل فمة ص ل يخرجوون عون الحورم، ويقولوون: نحون أهوول الحورم كيوف نخور  عنوه؟ وأموا مون عوداهم موون م 
ل ة وقوود أضووعرفوولمووا جوواء جبيوور بوون مطعووم ملووى ولووذا  ؛والحوول هنووا عرفووة ،دوول العوورب فهووؤلء يخرجووون ملووى الحوولقبا

 يمون الحموص؟ موع النواس اسوتغربي كيوف يقوف موع النواس وهووواقوف  -الصال  والسوالم عليه-وجد النبي  ،بعيره
ْن َحْوث  َأَفاَض الي اس   ي:والحمص ل يخرجون من الحرم وْا م  ، يعنوى موا فيوه فورق بوين [(155سور  البقور )] }ث هللا  َأف يض 

ره فوي فرق بينه وبين غيره، الذي يجب عليه يجب على غيو هما في -عليه الصال  والسالم-قرشي هاشمي، النبي 
 م ل هذه العبادات.
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وكانوت العورب وغيورهم يقفوون  كانت تقف عند المشعر الحورام مون مزدلفوة بقوزح، اقال: والجدال في الحج أن قريشً "
يحممن أومموب  ويقممو  كممايوا وتجمماهلللون يقممو  هممؤالل: "و هووم أهوول الحوورم  او ليسوو مألنهوو ؛يخرجووون عوون الحوورمبعرفووة" 

قول م ول هوذا فوي موا  ،فهوذا هوو فورع وصوور  مون صوور الجودال ،ن يتجادلو كل يصوب فعله و  هؤالل: يحن أووب"
ل أ ر له  ايانً وأح ،يك ر الجدال والنزاع ،، وأخيار وطالب علمومن صالحين ،اجتماع الناس من عامة يحصل في

 ،اخولهوذا دوهوذا داخل.. ،، وترتفوع األصوواتما يترتوب عليوه فادود ، ويطوول الجودال ،ما له فادد  ،ول نتيجة عملية
 .-اأيًض –شك أنه جدال وفي الحج ل
وه  َفمَس و َياز   ي مَك ف مي اْبَْمم   َواهلْل   إ َلم  َ ب  مَك إ ي مَك َلَلَ م  : -تلال –فقا  هللا " مك  ه مهلًلى }ل ك ل   أ م ٍة َجَلْ َيا َميَسمًكا ه مهللْا َياس 

صووب حق الووذي عليووه الوودليل، ول يتعمقصووود أن اإلنسووان يتمسووك بووالال، "  فهمم ا الجممهللا [(17سووور  الحوووج)] م ْسممَتق يهللٍا 
 ،ولو كانت باطلوة ،فيلزم بلوازم ،قد يزيد على ذلك ،فينتصر لقول باطل ل دليل عليه ،لرأيه، أو ت خذه العز  باإل م

 م ل هذا هو الجدال الممنوع.
 نعم.. وقهلل سمل   لك من أهل الل هللا"  وهللا أ  هللا"يعني فيما نىن  " ى "فه ا الجهللا  فيما ي

  إليك.أحسن هللا
 ل وهو غو  طاه   ووقوفه     هللابة:وقوا ال ج :باب

همل يقمف ال جمل بل فمة  أو بالمزهلللفمة  أو و مم  الجمما   أو يسمل  امون الومفا  - حممه هللا تلمال –سئل مالك 
  ثمهللا ال وهو غو  طاه ؟ فقا  كل أم  تويله الحائض من أم  الحمج فال جمل يوميله وهمو غوم  طماه  والم وال

   وال ويبغي له أن وتلمهلل  لك.اولكن الفضل أن يكون ال جل في  لك ك ه طاه ً   في  لك يكون   يه شيل
إال أن يكمون بمه أو بالهللابمة  ااكًبمفقما : امل يقمف    ؟اأويمز  أهللا يقمف  اكًبم   ن الوقوا بل فة ل  اكمب وسئل مالك

 فار أ    بالل  .    ة
وقووف الرجول بعرفوة وهوو  "وهمو غوم  طماه "المورأ   هلووم  "بماب وقموا ال جمل": -رحموه هللا تعوالى-يقول المؤلف 
، (غير أن ل تطوفي بالبيت( ،صنعي ما يصنع الحا ا)افعلي و ) فالمرأ  الحادض تقف: ،وم له المرأ  غير طاهر،

ل ما يقف؟ ،فالحادض تقف مع الناس  نعم. وهل الجنب يقف مع الناس؟ وا 
 ...........طالب:.
متوووى موووا  أويلزموووه أن يغتسووول اآلن  ،،  وووم غفوووا مغفووواء  احوووتلم فيهوووال الوقوووتالجموووع الىهووور والعصووور فوووي أو  صووولى

 اغتسل؟ مذا أراد الصال  بمزدلفة؟
 ...........طالب:.
 ما يلزم. أم يلزم

 .........طالب:.
هوو اآلن صولى فوي السواعة الواحود ، ىهور  ،وهو جنب، لكون يقوف اآلن يما يصل ........   يلزمهمذا أراد الصال
أنا موا أنوا كم بقي على الغروب؟ بقي ست ساعات، يقول: مغفاء  يسير  احتلم فيها، و  ا م أغف ،ديموعصر جمع تق

 المانع. مايقف وهو جنب،  ريد أنمغتسل حتى أريد الصال  التي من شرطها الطهار ، ي
 ............طالب:.
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 .(في البيت( ي)اصنعي ما يصنع الحا  غير أن ل تطوف) :الحادض تقف
 ........طالب:.

 أدعو دعاء. أريد أن فقط ،يقول: ما أنا بقار،  ،يدعو لكن ما يقرأ
 ..........طالب:.

 باطل؟ أمصحيح  هلكن وقوف ،نقول: محروم ،ملى أن خر  يعني لو سكت من دخل عرفة
 وحيح.طالب: 

 صحيح، لكن هل يلزمه أن يغتسل اآلن؟
 .الوسالإ ا أ اهلل  إال و زمه الطالب: 

شووك أن األكموول أن  كوون لل ،فوقوووف الرجوول وهووو غيوور طوواهر ،، أو أراد مووا يشووتر  لووه الطهووار  مل مذا أراد الصووال
وقوف  -عليوه الصوال  والسوالم-وقوفوه علوى الدابوة، النبوي و  -عليوه الصوال  والسوالم-كموا فعول النبوي  ،ايقف طاهرً 
نه ملى الصخرات، وهو ، وجعل بط-عليه الصال  والسالم-كما في حديث جابر في صفة حج النبي  ،على الدابة

 متجه ملى القبلة. نعم.
الكوريم بون أبوي المخوارق  الروايوة عون عبود  يقول: من اإلمام مالك ممن عرف عنه أنه ل يروي مل عن  قوة، وخور  

هووذا موجووود عنوود عامووة أهوول  ،، وكونووه مووا يخوول بهووذا الموونهجاإلمووام مالووك هووذه طريقتووه وهووذا منهجووه ،وهووو ضووعيف
واإلمام مالك فيما نقل  ،هيبما خرجوا مل ختصي يخرجون عن هذا التقعيد، ألمر عند التطبيق العلم، تقعيد شيء  م

خور  عنوه، ف ،منوه غوره بك ور  جلوسوه فوي المسوجدقوال:  -عبود الكوريم بون أبوي المخوارق  أبا أمية-: من هذا عنه قال
قواعود عاموة  وم بعود ذلوك ن يوذكرو  ،بود أن تنخورم عليوه د قاعود  لمون قع وروى عنه، المقصوود أنوه لويس بمعصووم، 

ولوذا قوالوا: مون  ؛، أو ألنهم غفلووا عون ذلوكبما خرجوا مليه اختصمما ألمر اقتضى هذه المخالفة، أمر  ،يخالفونها
على أنه  قة، حد ني ال قة، يقبل؟ ما يقبل حتوى ن لم يسمه، أو نص اشتر  أن ل يروي مل عن  قة،  م روى عم  

لكنوه  ،يكوون  قوة عنوده ألنوه قود ؛نهممو ات، ل يقبول حتوى يسومي مون يوروي عنوهجميوع أشوياخه  قو :ولوو قوال ،يسمه
 .-رحمه هللا-رك على مالك دفم ل هذا ما يست ،عند غيره ليس ب قة

 ."باب وقوا ال جل وهو غو  طاه   ووقوفه     هللابة"يقول: 
 غو  وهو والم وال وفاال اون يسل  أو  الجما  و مي أو  بالمزهلللفة أو  بل فة ال جل يقف هل :مالك سئل"

 "طاه  غو  وهو يويله فال جل الحج أم  من الحائض تويله أم  كل :فقا  ؟طاه 

ويصح من غيرها  ،يصح من المرأ  الحادض ذلك طواف بالبيت، فما عداألنه ما است ني بالنسبة للحادض مل ال
 ممن هو غير طاهر.

  م ل يكون عليه شيء في ذلك. "لكفال جل يويله وهو غو  طاه  ثهللا ال يكون   يه شيل في  "
  سعى وهو غير طاهر، يلزمه شيء؟ وقف وهو غير طاهر، يلزمه شيء؟

يوواب   ذهوواب   ألنووه فوواهم أن السووعي ؛اموون العوووام سووعى أربعووة عشوور شوووطً شووخص كبيوور السوون  ، فلمووا أتووم السووعي، وا 
ذلك سعى، فقيول لوه: يكفيوك ربوع  نه على غير طهار ، فتوض   م أعاده، أربعة عشر  انية،  م بعدماسترجع وقال: 

 ، نعم.اما صنع. هو صحيح على فعله يعني سعى  مانية وعشرين شوطً 
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 والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهر. ، م ل يكون عليه شيء في ذلك
م شووعادر هللا، جوواء فووي الصووال  يعلووى أكموول حووال ل شووك أنووه أفضوول، وهووذا موون تعىوو انعووم هووذه عبووادات، ومزاولتهوو

هلٍل }خ   و  مل   َمْسمج  يهلَل ك  يَيَتك هللْا    ، فكوون اإلنسوان علوى أكمول هيدوة، ويفعول ذلوك كموا قوال اإلموام [(31سوور  األعوراف)] ْا ز 
العبووادات  ون ويهووتم لشووؤ مموون يعتنووي بهووذا األموور،  : علووى أكموول الوجوووه، وقوود كووان اإلمووام مالووك-رحمووه هللا-مالووك 

 على أكمل وجه. هاها، كلها يعطيوالتحديث وغير 
ل ينبغي له أن يتعمد أن يكون على غيور  "  وال ويبغي له أن وتلمهلل  لكاضل أن يكون ال جل في  لك طاه ً والف"

 طهار ، فإن تيسر له أن يرفع الحدث فليبادر.
عليوه الصووال  -ن النبووي م :سوودل مالوك عوون الوقووف بعرفوة للراكووب، قلنوا سمئل مالممك  من الوقمموا بل فممة ل  اكمب"و "

إال أن " -صولى هللا عليوه وسولم-اقتوداء بوالنبي  "ا؟ فقما : امل يقمف  اكًبماويمز  أهللا يقمف  اكًبمأ" اوقف راكبً  -والسالم
علووة، بحيووث ل تطيووق أن تحملووه وقووت  "أو اهللابممة" علووى الدابووة، بووه علووة ايسووتمر واقًفوو ل يسووتطيع أن "يكممون بممه

ألن هذه سونن، وغايوة موا  ؛هذر يع -جل وعال-، يعني فاهلل "فار أ    بالل     ة أو اهللابة"الوقوف، فإن كان به 
 والكراهة تزول ب دنى حاجة كما يقول أهل العلم. نعم. ،غاية ما يقال في ذلكنها مكروهة، م :يقال في تركها

 أحسن هللا إليك.
 :بل فة الحج فاته من وقوا :باب

 ممن بل فمة يقمف لهللا من": يقو  كان - ضي هللا  يهما-  م  ان هللا  اهلل أن يافع  ن مالك  ن يحو  حهللثيي
 الفجم  يط مع أن قامل ممن المزهلللفمة لو ة من بل فة وقف ومن  الحج فاته فقهلل الفج  يط ع أن قال المزهلللفة لو ة
 ."الحج أهلل ك فقهلل

 بل فمة يقمف ولمهللا المزهلللفمة لو مة ممن الفج  أهلل كه من": قا  أيه أايه  ن   وال ان هشاهللا  ن مالك  ن وحهللثيي
 ."الحج أهلل ك فقهلل الفج  يط ع أن قال المزهلللفة لو ة من بل فة وقف ومن  الحج فاته فقهلل
 يحم هللا لمهللا يكمون  أن إال اإلسمسهللا حجمة ممن  يمه ئ وجمز  ال  لمك فمإن :بل فمة الموقف في يلتق اللاهلل في مالك قا 

ن   يمه أجمزأ  لمك فلمل فمإن الفجم  يط ع أن قال ال و ة ت ك من بل فة يقف ثهللا  يلتق أن بلهلل فيح هللا  يحم هللا لمهللا وا 
  المزهلللفمة لو مة ممن الفجم  ط مو  قامل بل فمة الوقموا ومهلل ك لمهللا إ ا الحمج فاتمه ممن يزلمةبم كان الفج  ط ع حت 

 .يقضوها اإلسسهللا حجة اللاهلل     ويكون 
 ."وقوا من فاته الحج بل فة :باب": -رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

 بوقوف. ؟ اآلن الجار والمجرور متعلقماذاجار ومجرور متعلق ب :وقوف من فاته الحج بعرفة، بعرفة
 ............طالب:.

 وقوف بعرفة من فاته الحج؟
 ...........طالب:.

 أو فاته الحج بفوات عرفة؟
 ............طالب:.
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عرفوة، موا الحكوم؟ جواء يووم النحور ووقوف ب ،يعني مذا وقف بعرفة مون فاتوه الحوج ،باب وقوف بعرفة من فاته الحج
 حج بفوات عرفة، تقديره هكذا؟من فاته الحج بعرفة، أو فاته ال وقوف يقول باب

حهللثيي يحو   ن مالك  ن يافع أن  اهلل هللا ان  م  كان يقو : من لهللا يقف بل فة من لو ة المزهلللفة قامل أن "
 ."يط ع الفج  فقهلل فاته الحج  ومن وقف بل فة من لو ة المزهلللفة من قال أن يط ع الفج  فقهلل أهلل ك الحج

قد وقف قبل ذلك بعرفة  ، وكانمن أدرك صالتنا هذه)) بن مضرس: كالم ابن عمر موافق لما جاء بحديث عرو 
صووال   مفهومووه أن موون لووم يوودرك سوواعة موون ليوول أو نهووار، قبوول ،فقوود أدرك الحووج(( ،أيووة سوواعة موون ليوول أو نهووار

فقد فاته الحج، ومن  الفجر من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلعفإنه يكون حيندذ فاته الحج " ،الصبح
وحهللثيي  ن مالمك  من هشماهللا امن "يقوول:  ،قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج"قف بعرفة من ليلة المزدلفة من و 

فقهلل فاتمه الحمج    ولهللا يقف بل فة المزهلللفة  أيه قا : من أهلل كه الفج  من لو ة" عرو  بن الزبير "  وال  ن أايه
بوالوقوف ولوو  فالوقوف بعرفة يجوز،   ك الحج"قال أن يط ع الفج  فقهلل أهللومن وقف بل فة من لو ة المزهلللفة من 

يهوا مل ، ويقولوون: من كول ليلوة تابعوة لليووم الوذي يلوليلة العاشر التي هوي ليلوة النحوربعرفة في اليوم التاسع  ايسارً 
ا تستطيع أن تقول: هذه ليلة عرفة، ليلوة النحور، ألنك م ؛ايعني حكمً  ،فهي تابعة لليوم الذي قبلها ،ليلة يوم النحر

ن كانت في الحكم تابعة ليوم عرفة إلجزاء الوقوف فيها، ن لكن ما تقول: ليلة عرفة، ،تقول: ليلة النحر  عم؟وا 
 ............طالب:.

 فال شيء عليه عند أهل العلم، ما عليه شيء. أما من مر بها لياًل 
  م انصرف قبل غروب الشمس، نعم؟ اومن وقف بها نهارً 

 ........طالب:.
هووذا مذا انصوورف قبوول غووروب  ،المخالفووة بالوودم فيجبوور هووذه -الصووال  والسووالم ةعليوو-خووالف فعوول النبووي هووذا قووالوا: 

عليووه -هووذا فعلووه  ،، وقوود أدى مووا عليووهفووال شوويء عليووه ،الشوومس، أمووا مذا انتىوور حتووى تغوورب الشوومس  ووم انصوورف
 .-الصال  والسالم

 .........طالب:.
يوودل علووى  ((قوود وقووف قبوول ذلووك سوواعة موون ليوول أو نهوواروكووان )) :حووديث عوورو  بوون مضوورس ،الوقوووف قبوول الووزوال
يجيووزون  الحنابلووة ،نهووار وهووذا قووول الحنابلووةألنووه يصوودق عليووه أنووه وقووف سوواعة موون  ؛الووزوالجووواز الوقوووف قبوول 
 هعليو-ألن النبوي  ؛: ل يجز، الوقووف قبول الوزوالبعموم هذا الحديث، وغيرهم يقول استدلًل  ،الوقوف قبل الزوال

 ولم يذكر عن أحد من أصحابه أنه وقف قبل الزوال. ، وصلى الجمع  م وقف،تحرى ذلك -مالصال  والسال
 ..........طالب:.

 ما هو بهذا.
 .........طالب:.

 منه. ضرس، قضيناقضينا من عرو  بن م
لم يدخل قبل الصوال  لماذا  نعم؟ ،دخل عرفة ،لما صلى الىهر والعصر جمع -الصال  والسالم هعلي-هذا النبي 

 قبل الصال ؟ ينصرفو 
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عليوووه -مووا وقوووع موون أصوووحابه  يعنوووي قبوول الوووزوال؟ ،أو يسووتفتى هووول الوقوووف قبووول الصووال  يجوووز، أو لوويس بمجوووز، 
لنسووبة أمووا با ،))خووذوا عنووي مناسووككم((، وقووال: فوقووف هكووذا ،موونهم وقووف قبوول الووزوال اأن أحوودً  -الصووال  والسووالم

قبوول الووزوال  ةبوول الووزوال، موور عوورو  بوون مضوورس عرفووألنووه مووا تتصووور أنووه واقووف ق ؛للحاجووة للسووادل فليسووت داعيووة
 يدرك صال  الفجر. نعم؟ل ي تيو 

 ............طالب:.
 .نعمقاعد  عامة. 

 قا هللال  امة.طالب: 
 ص بالفعل؟خ  ي   القول ،لكن هل الفعل يخصص القول نعم،

 ..........طالب:.
ووقوع فوي فعلوه موا هوو واجوب، ووقوع  ،نموا هوو ركو -عليه الصوال  والسوالم-يعني وقع في فعله  ،هل هو فعل فعل

 .((خذوا عني مناسككم))في فعله ما هو مستحب، وقال عن الجميع: 
 من النىر في األدلة األخرى. لبد مستحب؟ أمواجب  أمهل هو ركن  ،ترجح فاألدلة األخرى هي التي

في ميجواب الوقووف فوي هوذا كاف  ((خذوا عني مناسككم))قوله: بعد الزوال و  -عليه الصال  والسالم-وقوفه  فهل
عووروف عنوود الحنابلووة أنووه الجمهووور علووى أنووه ل وقوووف قبول الووزوال، والمه ل يجووز،، وأنووه لووو وقووف فووي غيور  الوقوت،
 ؟نعميجز،. 
 .........طالب:.

 ؟نعم ،-عليه الصال  والسالم-بحديث عرو  بن مضرس، والجمهور عملوا بفعله  املو الحنابلة ع
 ........طالب:.

 حج به سيده لما صار بعرفة قال: أنت حر. "بل فة في اللاهلل يلتق في الموقف قا  مالك"
ل يجوز،  ،يعنوي ل يقوع  لك ال وجزئ  يمه ممن حجمة اإلسمسهللا" فإن" :بعرفة في الموقف قال مالك في العبد يعتق

الحج علوى غير مطالب بو وكان وقت محرامه ،م ل هذا فيمن بلا بعرفةقل  ،بد أن يحج حجة اإلسالم بل ل ،عنه
 فلما أحرم الصبي بالحج على نية النفل أو الفرض؟ جهة الوجوب،

 اليفل.طالب: 
ملوى  العبد لما أحرم بالحج، والمعمول به أنه يلزموه مذا عتوق حجوة اإلسوالم، هوذا أحورم بوالحج  وم لموا وصول ،النفل

 ينقلب؟ أم لينقلب وانقلب اإلحرام من نفل ملى فرض؟  ،كملأ :هل نقول ،عرفة بلا الصبي وعتق الرقيق
 ما ويق ب.طالب: 

جة اإلسسهللا  إال أن يكون لهللا في اللاهلل يلتق في الموقف بل فة فإن  لك ال وجزئ  يه من ح"اإلمام مالك يقوول: 
حرامه يكون بعد عتقه يكون نفالً  ،يعني جاء يوم عرفة وهو ما أحرم يح هللا"  ؟افرًض  أم يحرم، وا 

 ف ض.طالب: 
حرامه بعد بلوغه ن  فرض؟ أمفل فرض، وا 

 ف ض.طالب: 
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يعنوي م ول موا صوور  ثمهللا يقمف بل فمة ممن ت مك ال و مة"  ن يكمون لمهللا يحم هللا فيحم هللا بلمهلل أن يلتمقإال أ"نعم.  ،فرض
هوول يمكوون أن يقضووي هووذا الحووج الفاسوود فووي هووذه السوونة؟ صوووره فووي  ،موون أفسوود حجووه -رحمووه هللا تعووالى-النووووي 

نووى الخورو  بطريوق شورعي مون النسوك،  وم بعود ذلوك  ،حصور، وتحلول،  وم فوك اإلحصوارذا أ  ممس لة واحود ، وهوي 
 ؟نعمأفسد من حج. ما  اءقضإلحصار له أن يحرم، وي تي بحجة هي يفك ا

 .........طالب:.
، (حج عن نفسك،  م حج عن شبرمة())غيروا من حج ملى عمر ، والذي حج عن غيره قيل له:  ،الصحابة غيروا

 المقصود أن م ل هذا..
 ..........طالب:.
 .ألنه يحل محله نعم؛

 ........طالب:.
 نعم.

 .............طالب:.
 والرقيق له حج. ،طيب

 .........طالب:.

 له حج.

 ..........طالب:.
 ما يجز،. ،ل

 ما وجزئ.طالب: 
 من عتق. هلكن ل يجز، عن حجة اإلسالم، وم ل ،األجر من حيث حجفع له الصبي هذا الذي ر  

اآلن المسوو لة  ،يعنووي يسووتطيع ثممهللا يقممف بل فممة مممن ت ممك ال و ممة"  يلتممقهللا بلممهلل أن إال أن يكممون لممهللا يحمم هللا  فيحمم  "
أو اعتوق الرقيوق، هول  ف،ل  والمفترضة فيه من وصل ملى المحرم وهو غير مكلف، أو رقيق،  م لموا وصول عرفوة ك  

ل ملووى مون نفوون النيوة نفسووها انقلبووت ، وأحورم موون جديوود بنيوة أداء الفريضووة؟ أو نقووول: منقوول لووه: ارجوع ملووى المحوورم
 ين؟أ .فرض فرض ،نفل مذا أحرم لزمه ما أحرم به، نفل ،فرض؟ اإلمام مالك يقول: ل

 ........طالب:.
مون النواس اآلن موجوودين بعرفوة وهوم علويهم  يوابهم، موا  اك يورً  ن يعني ترو  ،، مذا عتق وهو بعرفة وهو لم يحرمنعم

 أحرموا، نعم.
 .........طالب:.

حورم مون ت :هول نقوول لوه ،يحورمألن الخدمة بال وب أيسر له،  وم بعود ذلوك  ؛ولى الخدمةلسيما من يت ،موجود هذا
 . نعم. مكانك أو من الميقات الذي مررت به؟ نعم، يعني من حيث أنش

 .اإ ا كان متمتلً طالب: 
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واجوب بحوج دخل بعمر   م بين الحج والعمر  كلوف أو اعتوق، هوذا يحورم  ،نعم يتصور في المتمتع ا،كان متمتعً  مذا
ل أنهىلكن جاء ينش  العمر  ،ل مشكال فيه   م كلف أو أعتق. ،من نسك العمر  ، ول أحرم من الحج، وا 

ن ت مك ال و مة  قامل أن يط مع إال أن يكون لهللا يح هللا فيح هللا بلهلل أن يلتق  ثمهللا يقمف بل فمة مم"على كل حال يقوول: 
يعني أحورم  ،يتصور فيه وجوب النسك امحرامً  مذا أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر بعد أن أحرميعني  الفج "

حوج  اعتمور عمور  قبول تكليفوه أو قبول عتقوه،  وم ،ايعنوي جواء متمتًعو ،فإن فعول ذلوك أجوز، عنوه ،محرام نسك واجب
الحووج مجووز، عوون حجووة اإلسووالم، لكوون العموور  عنوود موون يقووول بوجوبهووا ل  :نقووول ،الحووج بعوود تكليفووه أو بعوود عتقووه

 تجز،.
ن لهللا يح هللا حت  " علوى أسواس  هوو وقوف :نقوول ،طيوب واقوف موع النواس "ط ع الفج  كان بميزلة من فاته الحجوا 

كمان بميزلمة ممن فاتمه الحمج إ ا لمهللا ومهلل ك الوقموا بل فمة قامل ط مو  الفجم  ممن لو مة "أنه متنفول ولويس بمفتورض 
حجوة  ......ليوهأيموا عبود فع)) وجاء في هذه المسو لة حوديث: ون     اللاهلل حجة اإلسسهللا يقضوها"المزهلللفة  ويك

 ما فيه حديثي ،، وم له الصبي((أخرى 
 عرفة. ، وقد أدركألن الحج عرفة ؛والمس لة خالفية ن على العبد حجة اإلسالم يقضيها" ويك"

ولوذا يقوول فوي  ؛أدرك الحوج امذً  ،، وقد أدرك عرفة(()الحج عرفة)يقول:  -عليه الصال  والسالم-النبي أقول: هذا 
، أو تق العبود فوي الحوج قبول الخورو  مون عرفوةأو ع   ،افر، أو أفاق المجنون، أو بلا الصغيرمن أسلم الك"التنقيح: 

 من عاد فوقف وفي العمر  قبل طوافها فيجزيهم. بعده قبل فوات وقته
 ؟نعميعني هل ينقلب النفل ملى فرض؟  ،طيب النية التي دخل بها نية نفل

 .........طالب:.
 .ا، وفي أ ناده قلبتها فرًض نفالً صليت مت لكن أنت تفترض أنك نعم،

فمانن وجام    هو ه ا الحج ال ي كتمب   يمه لمهللا يكتمب   يمه حمج الف يضمة  يا شوخ هو لهللا يحج أوًس طالب: 
   يه.
 متنفل. هنا هو

 .........طالب: 
 عدا نية الدخول في النسك. ما ،لكنه أدرك جميع أركان الحج ،متنفليعني دخل في النسك هو 

 بيه غو  مطالب به. ؛ابيه ه ا ال ي كتب   يه ش  ً  ؛هللخل سهللا هو أوًس لكن الكطالب: 
الكوالم علوى أنوه أعتوق بعرفوة أو بلوا، ويوتمكن مون  ،، ول يختلوون هوم فوي هوذاما هو باإلشكال في هذا، ما نختلوف

، أو عرفوةب أو يحرم في مكانة مون الحول،حجة اإلسالم  ،يرجع ملى السيل ويحرم بحج واجب ،ميقاتالرجوع ملى ال
الصوال   ،أما الصال  فال يجوز فيها م ل هوذا الكوالم ،ارام السابق، وينقلب هو بذاته فرًض لإلح ال يحرم استصحابً 

ن قلووب " ،هووم يجيووزون العكووس ،-اأبوودً – االنفوول  ووم تنقلووب فرًضوويكبوور تكبيوور  اإلحوورام بنيووة  ،ل يمكوون أن يحوورم بهووا وا 
 من األدنى ملى األعلى ل".لكن  ،في وقتها متسع جاز رد فرضه نفاًل منف

ن لوم يحورم حتوى طلوع الفجور كووان بمنزلوة مون فاتوه الحوج مذا لوم يودرك الوقووف بعرفووة -رحموه هللا تعوالى-يقوول  : وا 
 قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة اإلسالم يقضيها.
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توق العبوود فوي حوج قبوول الخورو  موون أو ع   ،يرأو بلووا الصوغ ،أو أفوواق المجنوون  ،من أسولم الكوافر"يقوول فوي التنقوويح: 
 ت وقته من عاد فوقف، وفي العمر  قبل طوافها فيجزيهم.اعرفة أو بعده قبل فو 
 . نعم.امذً  ،"منما يعتد بإحرام ووقوف موجودين"قال الموفق وغيره: 

 ........طالب:.
 ،يعنوي مذا شوك، هوو قريوب مون البلووو  ،امجود وغيوره: ينعقود محراموه موقوًفووقوال ال ،اًضووموا قبلوه تطووع لوم ينقلوب فر 

يعنووي كموون تووردد فووي نيووة  ،نفوول أم فجوور يوووم النحوور، فهووو فوورض فووي طلوووع فقووال: من بلغووت قبوول فوووات الحووج فووي
 من رمضان. امن كان غدً  ،رمضان
 وم .طالب: 
، يوة الهوالللكون شويخ اإلسوالم لسويما مذا علوق أموره برؤ  ،حنابلة ما يجيزون م ل هذا الترددال ،م له ،نفل أمفرض 

ل تسوتمر فم ل هذا قال: من  ،فهذه النية تكفيه ،واحتا  ملى النوم قبل ذلك عتقت قبول عرفوة فهوي حجوة اإلسوالم وا 
 . نعم.نفاًل 

 ."اوما قبله تطوع لم ينقلب فرًض  ،ايعتد بإحرام ووقوف موجودين مذً  منما"يقول الموفق: 
شوك أن المشوقة الالحقوة بم ول هوذا أنوه  يته، ولرضوحالوه تبوين فمذا تغيور  اينعقد محراموه موقوًفو"وقال المجد وغيره: 

 .الحج مر   انية، يعني لو قيل له: أحرم  انية بنية الفرض، نعمبم،  م يطالب يحر  
 في موضله.طالب: 
ممممواْ : -جوووول وعووووال-لقووووول هللا  ؛لمووووا أحوووورم اإلحوووورام األول يلزمووووه متمامووووه هووووو اآلن سووووور  ]  اْلَحممممج  َواْلل ْمممممَ اَل ِ     }َوَأت م 

  ل يمكووناإلحوورام لشووك أنووه يوو  م، وهووم يقولووون:  ،لووو قطووع اإلحوورام األول أبطلووه ،، لكوون هووو أحوورم نفووالً [(151البقوور )
ذا أدخول محورام علوى محورام ايستمر محرمً  ،رفضه فوي  ؟ محورام علوى محورام باطول أمعنودهم صوحيح  ولو رفضوه، وا 

 نعم. صارت قارنة، ،حج على العمر وات الحج ف دخلت الف غير صور  ما مذا حاضت وخشيت
 .........طالب:.

ن كانت نافلة فنافلةسواء حجها أو عمرتها من كانت فريضة ف  اواجبً  اندخل حجّ  ريد أنن نلكن اآل ،هي فريضة، وا 
 درها.، واألمور تقدر بقهذا ل يدخل عندهم، وعلى كل حال المس لة خالفية ،على حج مستحب

 وهللا أعلم.
 سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى هللا و 


